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Velkommen som konfirmant og konfirmantfamilie! 
 
Det er med stor glede og forventning vi ønsker dere velkommen som 
konfirmant og konfirmantfamilie Bragernes menighet. Det er et spennende, 
innholdsrikt og annerledes år som ligger foran dere. En går bare til 
konfirmasjonsforberedelser og konfirmasjon én gang i livet, derfor ønsker vi 
som arbeider i kirken å gjøre det vi kan for at dette skal bli et bra år.  
 
Vi ønsker at konfirmanttiden skal være en tid der både konfirmanten og Gud 
står i fokus. På leir og samlinger vil vi derfor bruke en god del tid til å lytte til 
hvordan du som konfirmant har det og hva du tenker om de temaene vi tar 
opp. Vi legger opp til en god del samtaler, der vi kan lære av hverandre. Vi skal 
også bruke en del tid på å «praktisere kristen tro», det vil si at vi ikke bare skal 
lære teori om kristen tro, men vi skal få prøvd oss på det i praksis: vi skal synge, 
tenne lys, be, lese i Bibelen, feire gudstjenester, være gode medmennesker for 
hverandre og mye mer. Det å være en del av Kirken handler ikke om teorier, 
men det handler om liv – ditt og mitt liv. Og det handler ikke bare om det som 
skjer på søndagene i kirken, men det handler like mye om hverdagene våre i 
alle de ulike sammenhengene vi befinner oss. 
 
I dette heftet finner dere informasjon for konfirmantåret 2022/23; blant annet 
oversikt over samlinger, informasjon om konfirmantleir, informasjon om 
gudstjenestedeltakelse og mye mer. Det er derfor lurt om dere tar godt vare på 
dette heftet. Er det noe dere lurer på, som dere ikke finner svar på her, er det 
bare å ta kontakt. 
 
 
Ønsker dere alle en spennende og innholdsrik konfirmasjonstid, og Guds 
velsignelse over dere og familien deres! 
 
 
På vegne av oss som arbeider i Bragernes menighet 

    
Sol Trogstad Vråle – Kateket og Margrete Schmidt Johansen - kapellan  
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KONFIRMANTOPPLEGGET 
 
Vi begynner med Konfirmantleir 08.-14. august 2022. Leiren vil utgjøre 
en stor og viktig del av konfirmantopplegget i menigheten. De som av 
ulike årsaker ikke kan delta på leir og har gjort avtale om dette, følger et 
nettbasert opplegg (med temaene de andre har på leiren) i tillegg til 
samlingene gjennom året. 
 
                                          

 
 

PLAN FOR HØSTEN 2022 
Dato Kl. Sted Hva Hvem 
08.-14. 
august 

Se 
under 

Bragernes kirke Konfirmant uka Alle 

Søndag 
21. august 

11:00 Bragernes kirke Gudstjeneste med 
presentasjon av alle 
konfirmantene 

Alle 

Søndag 
21. august 

Ca 
12:20 

Bragernes kirke Foreldremøte i kirken Alle 

Tirsdag 
30. august 

14:45-
16:00 

Bragernes kirke Tema: Kirkerommet  
og ministranttjeneste 

gr. 1, 2 og 
3 

Tirsdag 
30.august 

16:00- 
17:15 

Bragernes kirke Tema: Kirkerommet  
og ministranttjeneste 

gr. 4, 5 og 
6 

Søndag 
11.september 

20:00 Tangen kirke Moddi konsert Frivillig 

Fredag 
21. oktober 

18:00-
22:00 

Bragernes kirke Fortellerkveld gr. 1, 2 og 
3 

Søndag 
23. oktober 

18:00-
22:00 

Bragernes kirke 
 

Fortellerkveld gr. 4, 5 og 
6 

Lørdag 
26. november 

10:30-  
15:30 

Bragernes 
menighetshus 

Adventsmarked 
(Alle konfirmanter har 
vakt én time. Fordeling 
sendes ut senere) 

Alle.  

Tirsdag 
22.november 

Kl. 
15:00- 
16:00 

Bragernes kirke Forberede 
gudstjeneste  

gr. 1, 2 og 
3 

Søndag 
04. desember 

11:00 Bragernes kirke Høymesse 
ved gr. 1,2 og 3 
(Oppmøte kl. 10 for 
alle som er på disse 
tre gruppene) 

Alle er til 
stede 
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PLAN FOR VÅREN 2023 
NB! Her kan det bli noen endringer. 

Dato Kl. Sted Hva Hvem 

Tirsdag 17. 
januar 

19:00-
20:30 

Bragernes 
menighetshus/ 
kirke 

Konfirmant- og 
foreldrekveld 

Alle konf. 
Og 
foresatte 

Tirsdag 
14. februar 

15:00-
16:50 

Drammen 
krematorium 

Døden, sorgen og 
håpet 

Alle 

Tirsdag 
28. mars 

18:00-
21:00 

Bragernes 
menighetshus 

Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 

Alle 

Tirsdag 
18. april 

15:00-
16:15 

Bragernes 
menighetshus 

Kappeprøving og 
fotografering 

Alle 

Tirsdag 02. 
mai 

15:00-
16:00 

Bragernes kirke Forberede 
samtalegudstjeneste 

gr. 4, 5 og 6 

Søndag 
7. mai 

11:00 Bragernes kirke 
 
 
 
 
& menighetshus 

Samtalegudstjeneste  
ved gr. 4, 5 og 6 
(Oppmøte kl. 10 for 
alle som er på disse tre 
gruppene) 
Konfirmantfest 

Alle er 
tilstede 

Tirsdag 
9. mai 

15:00-
16:00 

Bragernes kirke Øving til konfirmasjon Alle som 
konfirmeres 
lørd. 13.05 
kl. 11.00 

Tirsdag 
9. mai 

16:00-
17:00 

Bragernes kirke Øving til konfirmasjon Alle som 
konfirmeres 
lørd. 13.05 
kl. 13.00 

Tirsdag 
9. mai 

17:00-
18:00 

Bragernes kirke Øving til konfirmasjon Alle som 
konfirmeres 
sønd. 14.05 

 
 

• Vi ber om at alle møter presis til samlingene.  

• Det er obligatorisk oppmøte på alle samlinger, om ikke annet er avtalt.  

• Ta med konfirmantbibelen og kristuskransen på samlinger. 

• Er man forhindret fra å komme, p.g.a. sykdom eller liknende, skal dette  
gis beskjed om til kateket i forkant av samlingen. 
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LITT INFORMASJON OM NOEN AV SAMLINGENE: 
Fortellerkveld: Dette er en annerledes og stemningsfull kveld i kirken, der vi får 
«møte» ulike kjente personer som forteller sine historier. I løpet av kvelden 
serveres det pizza.  
 
Adventsmarked: På adventsmarkedet har mange ulike grupper i menigheten 
(kor, søndagsskole, menighetsråd, konfirmanter osv) ulike stands med salg av 
ulike ting, konkurranser, loddsalg, servering m.m. Her bidrar også 
konfirmantene. Konfirmantene blir fordelt på vakter med varighet på én time 
(fordelingen sendes ut senere). Det er også hyggelig om konfirmantfamiliene 
kommer innom adventsmarkedet. 
 
Gudstjeneste ved konfirmantene: 2. søndag i advent, er det tradisjon i 
Bragernes at konfirmantene er med og gjennomfører gudstjenesten, med 
lesninger, bønner, drama og lignende. Det er de konfirmantene som er på 
gruppene 1, 2 og 3 som står for planlegging og gjennomføringen av 
gudstjenesten, men alle konfirmantene møter til gudstjenesten. De som skal 
stå for gjennomføringen møter kl. 10.00 i kirken. 
 
Konfirmant- og foreldremøtet: Her blir det en samling med foreldre/foresatte 
for seg og konfirmantene for seg. Tema for samlingen kommer vi tilbake til. 
Meld gjerne inn ønsker om tema. 
 
Temasamling om «Døden, sorgen og håpet»: Her blir konfirmantene delt i tre 
grupper som rullerer mellom tre ulike stasjoner. En av stasjonene vil være møte 
med et begravelsesbyrå, som forteller om hva som skjer etter at noen dør og 
hva begravelsesbyråenes arbeid består i. En stasjon er omvisning på 
krematoriet. Og siste stasjon er samtale om sorg og sorgreaksjoner. Vi avslutter 
med en felles samling med fokus på det kristne håpet. Dersom noen av 
konfirmantene har mistet noen i familien for kort tid siden eller har vanskelige 
opplevelser ifm. dødsfall, er det fint om jeg er informert om dette i forkant av 
samlingen. Samlingen er lagt opp slik at alle skal kunne delta. 
 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: Dette er konfirmantenes årlige 
innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelps arbeid. Husk varme klær. 
 
Fotografering: Her tas det et gruppebilde av hele konfirmantkullet. Det er 
derfor viktig at alle (uavhengig av om man skal bestille bildet eller ikke) møter 
presis. Det er også viktig at alle har med/på seg hvit skjorte/bluse og pensko. 
Pris og bestillingsinfo sendes ut når datoen nærmer seg. 
 



 

6 

 

Samtalegudstjeneste og konfirmantfest: Her inviteres spesielt konfirmantenes 
familie. Dette er en gudstjeneste som halve konfirmantkullet står for (gruppene 
4, 5 og 6). De som skal stå for planlegging og gjennomføringen møter kl. 10.00 i 
kirken. Gruppe 1,2 og 3 møter til kl 11:00. Rett etter gudstjenesten er det 
konfirmantfest på Bragernes menighetshus. Hver familie tar med seg en 
kake/noe å bite i, så ordner vi med kaffe/te og saft. Dette er siste felles samling 
før konfirmasjonsdagen, så det er hyggelig om dere som er konfirmanter pynter 
dere litt til denne samlingen. 
 
Øving til konfirmasjon: Her går vi gjennom konfirmasjonsgudstjenesten: hvor vi 
skal gå, stå og sitte – og ikke minst når vi skal gjøre hva. Dette er for at alle skal 
kjenne seg trygge på hva som skal skje på konfirmasjonsdagen. 
Det står oppført i planen når man skal møte, avhengig av 
konfirmasjonstidspunkt.  

 
FORELDREHJELP 

 
I løpet av året skal det gjennomføres noen større samlinger, der vi har behov 
for litt hjelp fra dere som er foreldre. Jeg håper derfor flere av dere har 
mulighet til å delta på en eller flere av samlingene nedenfor og bistå oss som 
står for konfirmantundervisningen. 
 
Det er behov for foreldrehjelp på følgende samlinger: 
- Fortellerkvelder til høsten: her trenger vi 4 foreldre til hver av de to 

kveldene. Disse skal da følge en konfirmantgruppe mellom de ulike 
postene i kirken. 

- Innsamlingsaksjonen til våren: her trenger vi foreldre/foresatte som kan 
kjøre ut noen av konfirmantene med bil, slik at vi får dekket opp 
innsamlingsrutene lengst unna sentrum. Det ville også vært fint om noen 
kunne bake boller, slik at konfirmantene kan få dette når de har fullført 
sin innsamlingsrute denne kvelden. Vi setter også stor pris på om noen 
av foreldrene kan være med som bøssebærere. 

 
Jeg ber om at dere gir meg en melding om hva dere har mulighet til å bidra 
med. Se kontaktopplysningene lenger ut i heftet. En del av dere har allerede 
meldt fra om hva dere ønsker å bidra med i påmeldingen. 
 

GUDSTJENESTER 
 
Menighetens viktigste samlingspunkt er søndagsgudstjenesten. Gudstjenesten 
vil derfor også være en viktig del av konfirmasjonstiden. 
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I løpet av konfirmanttiden skal hver konfirmant delta på 8 gudstjenester.  
 
Av disse 8 gudstjenestene er det noen som allerede er fastsatt: 
- Presentasjonsgudstjenesten 21. august kl. 11.00 
- Menneskerettighetssøndagen 04. desember kl. 11.00 (der konfirmanter 

deltar i gjennomføringen av gudstjenesten) 
- Samtalegudstjeneste søndag 07. mai kl. 11.00 (der konfirmanter deltar i 

gjennomføringen av gudstjenesten) 
- Gudstjenester der konfirmanten er ministrant (se lenger ned) 
- Konfirmasjonsgudstjenesten  

 
 
Dette betyr at det kun er 2 gudstjenester som gjenstår og som du selv må velge 
(dersom man ikke er på alle de obligatoriske gudstjenestene, må disse erstattes 
av andre gudstjenester). I Bragernes kirke er det gudstjeneste alle søndager kl. 
11.00 og alle helligdager. I tillegg er det noen gudstjenester på kveldstid og på 
andre dager i uken. Se hjemmeside www.bragerneskirke.no eller annonse i 
avisen. Du kan også få underskrift på gudstjenestearket dersom du er på 
gudstjeneste i en annen kirke enn Bragernes kirke. 
 
Og det er absolutt tillatt å gå på mer enn 8 gudstjenester i løpet av 
konfirmanttiden! ☺ Jeg vil også oppfordre dere som er foreldre/foresatte til å 
være med konfirmanten deres på gudstjenestene i konfirmanttiden. Det betyr 
mye for konfirmanten å se at familien støtter opp om det som han/hun er med 
på dette året. 
 

MINISTRANTER  
 
I løpet av konfirmanttiden skal alle konfirmanter delta på to gudstjenester som 
ministrant (medhjelper). Tre eller flere konfirmanter settes opp på hver 
gudstjeneste, der de får en del oppgaver knyttet til gudstjenesten (for 
eksempel bære prosesjonskors og lys, tenne lys under forbønnen).  
 
På neste side er en liste over hvilke konfirmanter som er satt opp på de 
forskjellige søndagene for høsten. Dersom du er satt opp på en søndag du ikke 
har mulighet til å møte opp, bytter du med en konfirmant som er satt opp en 
annen søndag. Husk også å gi beskjed til Sol!  
De som er ministranter møter opp kl. 10.00 i kirken. Det er viktig å møte presis, 
siden det blir gjennomgått hva dere skal gjøre i gudstjenesten. Selve 
gudstjenesten begynner kl. 11.00. 
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Ministrantfordeling høsten 2022 
Dato Ministrant 1 Ministrant 2 Ministrant 3 Ministrant 4 Ministrant 5 

04.09.22 Nora Lande 
Marås 

Malin Haga 

Westad 

Nikolai 
Helling 

Jørgen Nielsen 
Glad 

 

11.09.22 Sofia 
Severine 
Ellingsen 

Synne Oma 
Engevik 

Benjamin 
Fredrik Ruud 

Johanne 
Hjemdahl 

 

18.09.22 Maja A. 
Melstveit 

Isac Tostrup – 

Kval 

Felix 

J.Christensen 

  

25.09.22  Nils M. Natvig 
 

Mathea M. 
Natvig 
 

  

09.10.22 Høstferie Høstferie Høstferie Høstferie Høstferie 

16.10.22 Simen 
Sydtskow 
Skjulestad 

Magnus 
Sydtskow 
Skjulestad 

Isabel Loe 
 

Hennie Regine 
Hartz-Bruun 

 

23.10.22 Kristian Olid 
Jakobsen 

Christoffer 

Vråle Rønning 

Martine 
Larsen 

Mari Ødegaard 
 

 

30.10.22 Caroline Xu 
 

Emily Sophia 
Fuchs 

Tinius Try Tobias Jansen 
Jacobsen 

 

06.11.22 Synne Marløv 
 

Julie Johansen 
Grøsland 

Jakob Kirudd 
Letmolie 

Teodor Frøslie 

Svendsen 

 

13.11.22  Kristoffer Helle 
 

Sofia Lin 
Øhren 

Kristin Dalen 
 

 

20.11.22 Ylva 
Børgesen-
Reine 

Ludmila Isabel 
Juliana 

 

Tiril Bøstrand 
 

Liv Strand 
Bolme 

 

 

27.11.22 Jessie Ege 
Avdal 

 

Oda Valø 
 

Maiken 
Tabithe 
Gretland 
Hansen 

Julie Marie 
Wold 

 

04.12.22 Gruppe 1,2 

og 3 

Gruppe 1,2 og 

3 

Gruppe 1,2 

og 3 

Gruppe 1,2 og 

3 

Gruppe 1,2 og 

3 

11.12.22 Alva K. Lutro 
 

Tuva K.  Lutro 
 

Erik Nicolai K. 

Bodahl 

Kristian K. 
Bauge 

 

18.12.22 Maria 
Hermine 
Berentsen 

Mie 
Goodchild-
Sjursen 

Madelin Bekk 
 

Sean Healy 

Andresen 

 

HUSK OPPMØTE KL. 10.00 (KONFIRMANT) I KIRKEN! 
GI BESKJED, HVIS DU HAR BYTTET DAG MED EN ANNEN KONFIRMANT 
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Ministrantfordeling våren 2023 
Dato Ministrant 1 Ministrant 2 Ministrant 3 Ministrant 4 Ministrant 5 

15.01.23 Malin Haga 

Westad 

Martine 

Larsen 

Felix 

Johannes 

Christensen 

Julie Marie Wold  

22.01.23 Madelin 

Bekk 

Ludmila 

Isabel Juliana 

Kristian Olid 

Jakobsen 

Sean Healy 

Andresen 

 

29.01.23 Erik Nicolai 

K.Bodahl 

Isac Tostrup - 
Kval 

Kristin Dalen 
 

Sofia Lin Øhren  

05.02.23 Jessie Ege 

Avdal 

Maria 

Hermine 

Berentsen 

Tuva K. Lutro Alva K. Lutro  

12.02.23 Kristoffer 
Helle 

Tinius Try 
 

Maja 
Amundsen 
Melstveit 

Mie Goodchild-
Sjursen 

 

 

19.02.23 Ylva 
Børgesen-
Reine 

Liv Strand 
Bolme 

 

Simen 

Sydtskow 

Skjulestad 

Magnus Sydtskow 

Skjulestad 

 

05.03.23 Vinterferie Vinterferie Vinterferie Vinterferie Vinterferie 

12.03.23 Hennie 

Regine 

Hartz-Bruun 

Oda Valø Synne Marløv 
 

Johanne 

Hjemdahl 

 

19.03.23 Teodor 

Frøslie 

Svendsen  

Nikolai 

Helling 

Maiken 
Tabithe 
Gretland 
Hansen 

Synne Oma 
Engevik 

 

 

26.03.23 Christoffer 

Vråle 

Rønning 

Jakob Kirudd 

Letmolie 

Caroline Xu Nora Lande 
Marås 

 

 

09.04.23 Påske Påske Påske Påske Påske 

16.04.23 Jørgen N. 
Glad 

Tobias 
J.Jacobsen 

Isabel Loe Tiril Bøstrand  

23.04.23 Mathea M. 

Natvig 

Nils M.Natvig Emily Sophia 

Fuchs 

Julie J. Grøsland  

30.04.23 Sofia 

Severine 

Ellingsen 

Mari 

Ødegaard 

Benjamin 
Fredrik Ruud 

  

07.05.23 Gruppe 4,5 

og 6 

Gruppe 4,5 

og 6 

Gruppe 4,5 

og 6 

Gruppe 4,5 og 6 Gruppe 4,5 og 

6 
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HUSK OPPMØTE KL. 10.00 (KONFIRMANT) I KIRKEN! 

GI BESKJED, HVIS DU HAR BYTTET DAG MED EN ANNEN KONFIRMANT! 
 

 

PRESENTASJONSGUDSTJENESTEN 
 
Alle konfirmantene møter på presentasjonsgudstjenesten, søndag 21. august 
kl.11.00 i Bragernes kirke. På denne gudstjenesten blir dere presentert for de 
som er tilstede og det blir bedt spesielt for dere som er konfirmanter. Rett 
etter gudstjenesten blir det et kort foreldremøte i kirken.  
 
Denne dagen er det fint om familie, faddere og venner blir med til 
gudstjeneste. Kirken er stor og det er plass til mange! Vi gleder oss til å se dere 
alle samlet og ønsker dere HJERTELIG VELKOMMEN! 
 

BØNN FOR KONFIRMANTENE 
 
Gjennom hele konfirmantåret blir hver enkelt konfirmant bedt for ved navn av 
menighetens bønnegruppe. Og konfirmantene som gruppe blir bedt for i 
gudstjenestene gjennom året. Dette er en del av menighetens omsorg og 
ansvar for konfirmantene.  
Dersom dere finner det naturlig, er det fint om dere også oppfordrer 
konfirmantens faddere til å be for konfirmanten gjennom dette året. 

 

KONFIRMANTLEIR 
 
Vi begynner konfirmasjonstiden med å reise en uke på leir sammen. En viktig 
del av denne turen er det sosiale og det å bli bedre kjent – både med de andre, 
deg selv og Gud. Vi skal bo på et fint leirsted som heter Camp Uvdal (ca. 2 
timers kjøring fra Drammen).  
 
Vi blir flere voksenpersoner med på konfirmantleiren. I tillegg til kateketen og 
konfirmantpresten vil det være med andre ansatte og frivillige. De som driver 
leirstedet vil også ta aktivt del i opplegget vårt. Det blir også med ungdoms 
ledere fra tidligere års konfirmantkull. 
 
HVA SKAL VI GJØRE? 
På Uvdal skal vi gjøre mye forskjellig. Vi skal ha det sosialt og morsomt 
sammen. Vi skal spise sammen. Vi skal ha kveldssamlinger og temasamlinger. Vi 
skal være med på et opplegg som kalles Kreativ mestring. Dette er ulike 
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aktiviteter med fokus på samarbeid, økt selvtillit, fysiske utfordringer og å ha 
det moro! Vi skal gå på tur og vi skal feire gudstjeneste sammen. Innimellom alt 
dette blir det også fritid. 
 

 
 
 
HVORDAN SKAL VI BO?  
Vi skal bo i hytter på Camp Uvdal. Hyttene har forskjellig antall sengeplasser 
(fra 5 og oppover) og har noe forskjellig standard. Det vil selvfølgelig være rene 
gutte- og jentehytter. Jeg gjør oppmerksom på at noen av rommene har 
dobbeltseng. Du kan gjerne gi beskjed om det er 1-4 stykker du ønsker å bo 
sammen med til Sol og hun fordeler dere på rom. Måltider og samlinger foregår 
felles.  
 
TRANSPORT 
Vi reiser til og fra Uvdal i buss. 
Oppmøte 08. august kl. 09:30 utenfor Bragernes kirke. 
Vi returnerer 14. august og forventer å være ved Bragernes kirke ca. kl. 16:30. 
 
 
HVA SKAL DERE HA MED? 
Her følger en pakkeliste med ting dere må huske å ha med på turen: 
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✓ Toalettsaker og håndkle 
✓ Laken, putevar og dynetrekk (det er dyner og puter på leirstedet) 
✓ Klær til ulikt vær 
✓ Badetøy 
✓ Vindtette klær og regntøy  
✓ Støvler eller fjellsko 
✓ Joggesko/vanlige sko 
✓ Innesko (kan være lurt å ha med seg) 
✓ Vannflaske, liten sekk og lommelykt/hodelykt 
✓ Penger, dersom dere ønsker å handle i kiosken 
✓ Skrivesaker 
✓ Evt. medisiner du trenger (dersom det er viktige medisiner som 

konfirmanten er avhengig av/trenger ved spesielle tilfeller, vil jeg ha 
beskjed om dette i forkant av leiren) 

✓ Godt humør! 
 
HVA SKAL DERE IKKE HA MED?  
På konfirmantleiren har vi mye program. Vi skal også få bruke mye tid til å være 
sammen og bli bedre kjent – rett og slett være sosiale. Følgende ting er det ikke 
tillat å ha med seg: 
✓ PC og nettbrett 
✓ Mobilt nettverk 
✓ Dvd-spiller/TV 
✓ Røyk, snus, alkohol eller andre rusmidler  

Forbudet mot disse tingene vil håndheves konsekvent.  
 
MOBIL 
På leir bruker vi i utgangspunktet ikke mobil. Mobilen får plass på et låst 
mobilhotell som hovedleder har nøkkel til. Du får ringe hjem når du trenger 
det. Jeg er klar over at det kan være uvant for mange å være en uke uten mobil, 
men jeg er overbevist om at det skal gå bra.  
 

KONTAKTINFORMASJON FOR KONFIRMANTLEIREN 
Som tidligere nevnt skal ikke konfirmantene bruke mobiltelefon på 
konfirmantleiren, men det vil fortsatt være mulig å få tak i oss, dersom det 
skulle være nødvendig. 
I løpet av uken er det mulig å nå oss på følgende telefonnumre: 
 Camp Uvdal:   tlf. 32 74 31 08  
 Sol T. Vråle:    tlf. 958 20 269 

 
Mer informasjon om leirstedet finner dere http://campuvdal.com/ 
 

http://campuvdal.com/
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Adventsmarked på menighetshuset 
10:20-11:30 Jessie Ege Avdal 

Julie Johansen Grøsland 
Oda Valø 
Tiril Bøstrand 
Liv Strand Bolme 
Teodor Frøslie Svendsen 
Johanne Hjemdahl 
Sofia Severine Ellingsen 

11:30-12:30 Jakob Kirudd Letmolie 
Nikolai Helling 
Emily Sophia Fuchs 
Jørgen Nielsen Glad 
Maja Amundsen Melstveit 
Benjamin Fredrik Ruud 
Tobias Jansen Jacobsen 
Madelin Bekk 
Felix Johannes Christensen  
Maria Hermine Berentsen  

12:30-13:30 Mathea Maanum Natvig 
Nils Maanum Natvig 
Isabel Loe 
Hennie Regine Hartz-Bruun 
Synne Marløv 
Mie Goodchild-Sjursen 
Ylva Børgesen-Reine 
Tinius Try 
Ludmila Isabel Juliana 
Christoffer Vråle Rønning 
Kristoffer Helle 

13:30-14:30 Alva Knutsen Lutro 
Tuva Knutsen Lutro 
Erik Nicolai Knudsen Bodahl 
Synne Oma Engevik 
Isac Tostrup – Kval 
Kristin Dalen 
Sofia Lin Øhren 
Kristian Olid Jakobsen 
Magnus Sydtskow Skjulestad 
Simen Sydtskow Skjulestad 
Sean Healy Andresen 

14:30-15:30 Julie Marie Wold 
Mari Ødegaard 
Caroline Xu 
Nora Lande Marås 
Maiken Tabithe Gretland Hansen 
Malin Haga Westad  
Martine Larsen 
Felix Johannes Christensen  
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KONFIRMASJONSDAGEN 
 
Det er ennå en god stund til konfirmasjonsdagene 13. og 14. mai 2023. Allikevel 
får dere litt informasjon om dagene allerede nå. Det blir antageligvis tre 
konfirmasjonsgudstjenester – lørdag kl 11:00 og eventuelt kl 13:00 og søndag kl 
11:00.  
 
Det reserveres én benk til hver konfirmant (ca 10 plasser), slik at nærmeste 
familie er sikret plasser nede i kirken. De øvrige plassene på galleriet kan 
benyttes av alle. 

 
 

KONFIRMANTAVTALEN 
 
Vi ønsker at konfirmasjonstiden skal være en innholdsrik og god tid for alle som 
deltar, og vi ønsker at samlingene skal foregå i et trygt miljø. 
Derfor er vi avhengige av å ha noen spilleregler som vi forholder oss til. 
Punktene nedenfor er en avtale mellom oss som står for konfirmantopplegget 
og dere som foreldre og konfirmant. Ved å melde seg opp til konfirmasjon 
forplikter en seg til å overholde sin del av denne avtalen, samtidig som 
prest/konfirmantlærer forplikter seg til å overholde sin del. 
 Konfirmant og foreldre/foresatte skal kunne forvente at: 

• Det gis ut program for henholdsvis høst og vår i god tid i forkant  
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• Programmet ikke endres uten at det er særskilt god grunn for det  
• Samlingene er godt forberedt  
• All viktig informasjon gis skriftlig   

Konfirmantlærer skal kunne forvente at: 

• Konfirmanten prioriterer konfirmasjonsforberedelsene dette året. 
Konfirmasjonsforberedelsene går i utgangspunktet foran idrett og andre 
fritidsaktiviteter  

• Konfirmanten deltar på alle obligatoriske samlinger i løpet av 
konfirmanttiden (undervisningstimer, 8 gudstjenester og andre 
obligatoriske samlinger)  

• Konfirmanten møter presis til samlingene og deltar på hele samlingen  
• Konfirmanten har med Bibel og annet avtalt materiell til samlingene  
• Konfirmanten deltar på de tjenesteoppgaver han/hun blir satt opp på  
• Alle samlinger og gudstjenester preges av ro, orden og respekt både for 

seg selv og andre, med andre ord: god folkeskikk. Mobbing vil ikke bli 
tolerert.  

• Det søkes skriftlig i forkant om planlagt fravær (reiser o.l.). Ved 
sykdomsfravær skal det medbringes skriftlig melding fra 
foreldre/foresatte i etterkant.  

• Det ikke brukes alkohol, narkotiske stoffer eller røyk/snus på samlinger 
og leir  

• Leirstedets reglement overholdes  
• Foreldre/foresatte støtter og oppmuntrer konfirmanten gjennom 

konfirmantåret, og er gjerne med konfirmanten på gudstjenester   

Brudd på denne avtalen kan medføre utsettelse av konfirmasjon. Det vil først 
bli gitt en skriftlig advarsel. Dersom forholdet ikke retter seg vil det vurderes å 
utsette konfirmasjon, evt. om konfirmanten må følge neste års 
konfirmantopplegg. Menighetsrådet står ikke økonomisk ansvarlig for evt. 
utgifter som måtte oppstå som følge av en slik utsettelse av konfirmasjon. 
Fravær vil kunne medføre ekstraundervisning. Ved evt. hærverk på utstyr og 
gjenstander vil vedkommende bli holdt økonomisk ansvarlig. 
  
Vi ber om at dere som foreldre/foresatte eller konfirmant tar kontakt med oss 
dersom det er noe dere er usikre på eller misfornøyde med. 
 
Vi håper at denne konfirmantavtalen vil være med å gi alle en god 
konfirmasjonstid! 
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KONFIRMASJONSDAGEN 

 

Lørdag 13.mai 2023 kl 11:00 

Kristoffer Helle 
Mathea Maanum Natvig 
Nils Maanum Natvig 
Alva Knutsen Lutro 
Tuva Knutsen Lutro 
Jakob Kirudd Letmolie 
Nikolai Helling 
Emily Sophia Fuchs 
Julie Johansen Grøsland 
Isabel Loe 
Hennie Regine Hartz-Bruun 
Mari Ødegaard 
Caroline Xu 
Oda Valø 
Tiril Bøstrand 
Erik Nicolai Knudsen Bodahl 
Johanne Hjemdahl 
Sofia Severine Ellingsen 
 

Lørdag 13.mai 2023 kl 13:00 
Nora Lande Marås 
Maiken Tabithe Gretland Hansen 
Synne Oma Engevik 
Isac Tostrup - Kval 
Jørgen Nielsen Glad 
Maja Amundsen Melstveit 
Synne Marløv 
Mie Goodchild-Sjursen 
Julie Marie Wold 
Kristin Dalen 
Sofia Lin Øhren 
Liv Strand Bolme 
Teodor Frøslie Svendsen 
Benjamin Fredrik Ruud 
Tobias Jansen Jacobsen 
Ylva Børgesen-Reine 
Tinius Try 
Sean Healy Andresen 
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Søndag 14.mai 2023 kl 11:00 
Kristian Olid Jakobsen 
Simen Sydtskow Skjulestad 
Magnus Sydtskow Skjulestad 
Ludmila Isabel Juliana 
Christoffer Vråle Rønning 
Malin Haga Westad 
Madelin Bekk 
Martine Larsen 
Maria Hermine Berentsen 
Jessie Ege Avdal 
Felix Johannes Christensen 

 

PRIS 
 
Menighetsrådet dekker store deler av utgiftene i forbindelse med 
konfirmantåret, allikevel er det en egenandel for konfirmantene. Egenandelen 
er satt til kr. 2.000,- og går i med til å dekke deler av utgiftene i forbindelse med 
konfirmantleiren på Uvdal. Beløpet forfaller 1. august 2022. Egenandelen skal 
ikke være en hindring for å delta i konfirmasjonsforberedelsene. Ta kontakt 
med Sol dersom dere ikke har mulighet til å betale egenandelen, så finner vi en 
løsning på det. 
 
Vi ber om at dere benytter den vedlagte giroen for innbetaling. Husk å påføre 
konfirmantens navn i feltet for betalingsinformasjon når dere betaler giroen.  

 
 
 

VIDERE KOMMUNIKASJON/INFORMASJON 
 
Videre kommunikasjon/informasjon vil i all hovedsak sendes ut på e-post, samt 
påminnelser på sms. Det er derfor viktig at korrekt e-postadresse og 
mobilnummer registrert hos oss. All utsendt fellesinformasjon legges også ut på 
menighetens nettside www.bragerneskirke.no - og velg konfirmasjon siden. 
Informasjon vil også legges ut på facebooksiden: Bragerneskonfirmant 2022-
2023. Fint om dere ber om å bli medlem av denne gruppen.  
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Gruppene   

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Tinius  
Kristoffer  
Martine 
Caroline 
Isabel 
Malin 
Nora  
Tiril 

Simen 
Felix 
Magnus 
Mari 
Hennie 
Tuva 
Alva  
 
 

Benjamin 
Jørgen  
Jakob 
Maria 
Jessie 
Liv 
Madelin 
Oda 
Synne M 
 

   

Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 
Nikolai 
Isac 
Nils 
Ylva  
Maiken 
Julie W 
Ludmila  
 

Erik 
Tobias J 
Kristian 
Kristin 
Sofia E 
Johanne 
Synne E 
 

Sean 
Teodor 
Christoffer 
Mie 
Sofia Ø  
Emily  
Maja 
Mathea 
Julie G  
 

47 konfirmanter. 30 jenter og 17 gutter 

KONTAKTINFORMASJON 
 
Dere er hjertelig velkomne til å ta kontakt, dersom det er noe dere lurer på 
eller ønsker å ta opp. Minner samtidig om at vi som ansatte i Den norske kirke 
er underlagt taushetsplikt.  
 
Post- og besøksadresse:  
 
Sol Trogstad Vråle - Kateket 
sv455@kirken.no / 32 98 91 89 
 
Margrete Schmidt Johansen - Kapellan  
mj296@kirken.no 
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Kontoret ligger i sokkeletasjen på Bragernes menighetssenter, nedenfor kirken. 
Kirkegata 7. 3016 Drammen  
  
hjemmeside: www.bragerneskirke.no  
facebook:  Bragerneskonfirmant 2022-2023 og Bragernes kirke 

 

 
 

 


